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Høringsinnspill fra Skolelederforbundet i forbindelse med regjeringens 
forslag om å avlyse eksamen for elever i ungdomsskole og 
videregående skole, våren 2022. 
 
Vi takker for muligheten til å komme med høringsspinnspill i forbindelse med regjeringens forslag om 
å avlyse eleveksamen for elevene i ungdomsskole og videregående skole 2022.  
 
Skolelederforbundet støtter dette forslaget, og verdsetter at regjeringen har lyttet til 
Utdanningsdirektoratets risikovurdering, skoleeierne, elevene, lærerorganisasjonen og skolelederne, 
i denne sammenhengen, og viser til våre tidligere innspill i denne saken, både skriftlig til 
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, samt muntlige innspill til 
Utdanningsdirektoratet i forbindelse med møter vedrørende risikovurderingen, samt møtene med 
kunnskapsminister Tonje Brenna 1. og 3. februar 2022. 
 
Skolelederforbundet setter pris på at regjeringen har lagt vekt på hva som er elevenes beste, samt 
hva som vil gi best opplæringskvalitet og best forberedelse til neste nivå for elevene, gitt situasjonen 
vi nå står i. Skolelederforbundet er også takknemlig for at regjeringen har lyttet til hele sektoren, og 
bidrar til at våre mange slitne medlemmer nå kan konsentrere seg om å lede og organisere en 
avslutning av skoleåret 2021/2022 på den måten som gir størst forutsigbarhet for alle involverte. 
Skolelederforbundet organiserer svært mange av de eksamensansvarlige og timeplanansvarlige på 
skolene våre, og det er en stor lettelse at disse ikke påføres ytterligere merbelastning og 
uforutsigbarhet denne våren, med tanke på den svært krevende situasjonen disse har stått i, 
gjennom to år. 
 
I det viktige arbeid som skal utføres fram mot skoleslutt, må vi heller ikke glemme elevenes ulike 
muligheter under pandemien og vi imøteser en videre konkretisering av tiltakene som er skissert i 
Parr-rapporten, slik at skolene og elevene får best mulige forutsetninger og mest mulig tid til å bygge 
motivasjon og mestring, som et grunnlag for å kunne ta igjen tapt læring. Her er det fortsatt behov 
for ekstra ressurser for å forsterke opplæringskapasiteten fram mot standpunkt, spesielt for de 
elevene som har hatt høyt fravær gjennom skoleåret. 
 
Skolelederforbundet opprettholder sin anbefaling om at eksamen våren 2022 avlyses for alle elever, 
med unntak av de yrkesfagløpene hvor bestått eksamen henger sammen med sertifisering for videre 
progresjon. I forbindelse med de eksamener som skal gjennomføres, støtter Skolelederforbundet at 
det innføres samme midlertidige regler om dokumentasjon av covid-19-relatert fravær som ved 
eksamen våren og høsten 2021. Skolelederforbundet støtter også at det åpnes for midlertidige 
tilpasninger av fag- og timefordelingen og kompetansemål der smitteverntiltak gjør det nødvendig, 
slik det har vært mulig de to forrige skoleårene.  
 

Med vennlig hilsen, 

Stig Johannessen 
Forbundsleder /s/ 

Vår referanse: Alf B. Aschim 

Vår dato:  14.02.2022 
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